
Κυρίες και κύριοι καλησπέρα σας. 

Ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Μεσσηνίας κλείνει φέτος 25 χρόνια λειτουργίας. Στο 

καταστατικό μας περιγράφονται οι σκοποί του Συνδέσμου, οι οποίοι είναι 

επιστημονικοί, εκπαιδευτικοί, παιδαγωγικοί αλλά και πολιτιστικοί, για την 

προώθηση και την προαγωγή του πολιτισμού στην πόλη μας. 

Δε θα αναφερθώ σε όλους αυτούς τους τομείς, τους οποίους υπηρετήσαμε 

ανελλιπώς και δημιουργικά όλα αυτά τα χρόνια. Θα περιοριστώ στις πολιτιστικές 

μας εκδηλώσεις, οι οποίες δεν απευθύνονται μόνο σε φιλολόγους αλλά στο 

ευρύτερο κοινό της πόλης μας, το οποίο μας έχει περιβάλει με την εμπιστοσύνη του 

και μας τιμά πάντα με την αθρόα προσέλευσή του. 

Από το 1988 λοιπόν, έχουμε να παρουσιάσουμε πλήθος εκδηλώσεων για ποικίλα 

θέματα, με καταξιωμένους πανεπιστημιακούς, όπως ο Δημήτρης Μαρωνίτης, ο 

Φάνης Κακριδής, η Ελένη Γλύκατζη- Αρβελέρ, με πολύ γνωστούς ποιητές, όπως ο 

Έκτορας Κακναβάτος, ο Τίτος Πατρίκιος ή με άγνωστους ακόμη ποιητές όπως ο 

Μιχάλης Γκανάς ή ακόμη και πρωτοεμφανιζόμενους ποιητές, όπως η δικιά μας 

Γιώτα Αργυροπούλου, η οποία και τιμήθηκε πρόσφατα με το βραβείο της 

Ακαδημίας Αθηνών .Γιατί πολύ συχνά τολμάμε να παρουσιάσουμε νέους 

λογοτέχνες, διαβλέποντας τις ικανότητές τους και τη μελλοντική τους εξέλιξη ή 

ανασύρουμε από την αφάνεια λησμονημένους ανθρώπους των γραμμάτων , όπως 

το Μεσσήνιο διανοούμενο και ποιητή Θοδωρή Βλαχοδημήτρη. Δυστυχώς μέχρι το 

2008 δεν έχουμε ψηφιοποιήσει το αρχειακό μας υλικό και δεν μπορούμε να 

κάνουμε μια οπτική αναδρομή  στη δράση μας.  

Θα επικεντρωθώ τώρα σε ειδικές κατηγορίες εκδηλώσεων, τις οποίες χρόνο με το 

χρόνο καθιερώνουμε ως θεσμούς , για τις οποίες είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς και 

πιστεύουμε ότι επιτελούμε μέσα από αυτές σημαντικό πολιτιστικό έργο. 

1. Η καταξίωση της παγκόσμιας ημέρας ποίησης.  

 Η 21η Μαρτίου, θεσμοθετήθηκε  από την UNESCO, ως παγκόσμια ημέρα ποίησης 

το 2001, με ελληνική πρόταση από τον  Βασίλη Βασιλικό,  και δειλά- δειλά άρχισε να 

εορτάζεται σε όλη την Ελλάδα. Εμείς από το 2004 γιορτάζουμε  από τους πρώτους 

την Παγκόσμια ημέρα ποίησης, στην αρχή στη μικρή αίθουσα των εκδηλώσεων του 

δημοτικού Ωδείου και στη συνέχεια στο Πνευματικό Κέντρο. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα 

που σήμερα υπάρχει ένας ποιητικός οργασμός εκείνη την ημέρα στην πόλη και γι' 

αυτό εμείς γιορτάζουμε μια μέρα πριν ή μια μέρα μετά  για να δώσουμε 

προβάδισμα σε άλλους συλλόγους και σχήματα. Αναφέρω ενδεικτικά κάποιους από 

τους ποιητές που τιμήσαμε εκείνη την ημέρα: Λουκά Κούσουλα, Ανθή Μαρωνίτη, 

Τάσο Πορφύρη, Δήμητρα Χριστοδούλου, Στρατή Πασχάλη, Αγγελική Σιδηρά καθώς 

και τους Μεσσήνιους, Αριστοτέλη Πετρουλέα και Αριστοτέλη Φράγκο. 



2.Αφιερώματα σε όσους αφιερώνεται το ημερολογιακό έτος. 

Έχουμε καθιερώσει να κάνουμε αφιερώματα στους λογοτέχνες στους οποίους είναι 

αφιερωμένη κάθε χρονιά. Θεωρούμε καθήκον μας όχι μόνο να τιμήσουμε αλλά και 

να φωτίσουμε αυτούς τους λογοτέχνες  με τα νέα δεδομένα της επιστημονικής 

έρευνας και των νέων θεωριών της λογοτεχνίας και να τους παρουσιάσουμε από 

πολλαπλές οπτικές γωνίες. Ενδεικτικά αφιερώματα που πραγματοποιήσαμε για 

τους: Νίκο Εγγονόπουλο, Γιάννη Ρίτσο, Γεώργιο Δροσίνη, Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη, 

Νικηφόρο Βρεττάκο και Κ.Π.Καβάφη. 

3. Πολυδούρεια και βραβείο ποίησης Μαρία Πολυδούρη. 

Το καμάρι μας όμως, η αιχμή του πολιτιστικού μας δόρατος, είναι τα Πολυδούρεια 

και τα Λογοτεχνικά απογεύματα. Εδώ υπάρχει μια μικρή προϊστορία. Ο αείμνηστος 

Γ. Τσαγκάρης, ποιητής, μουσικοσυνθέτης και καλλιτεχνικός διευθυντής του 

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Καλαμάτας, από τον Οκτώβριο του 2007 μέχρι τον Αύγουστο του 2008, 

οραματίστηκε τα "Πολυδούρεια" για να τιμήσει τη Μαρία Πολυδούρη, την 

Καλαματιανή ποιήτρια, με την αισθαντική ποίηση. Παράλληλα σχεδίαζε προκήρυξη 

ποιητικού διαγωνισμού "Μαρία Πολυδούρη". Τα Α΄ Πολυδούρεια 

πραγματοποιήθηκαν στις 10 και 11 Μαϊου του 2008, στην Κεντρική σκηνή του 

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Καλαμάτας με τεράστια επιτυχία. Δυστυχώς στις 5 Αυγούστου 2008 ο Γ. 

Τσαγκάρης έφυγε από κοντά μας και τα σχέδιά του φάνηκε να ματαιώνονται, καθώς 

διακόπηκαν και άλλες δραστηριότητές , όπως τα "Αλεξανδρινά απογεύματα", τα 

οποία  είχαν πραγματοποιηθεί το χειμώνα του 2008, στην κεντρική σκηνή του 

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κ κάθε δεύτερο Σάββατο, με εκλεκτές προσωπικότητες των γραμμάτων 

και των τεχνών, με πρώτη την ποιήτρια Κική Δημουλά. 

Ο Σύνδεσμος, μετά από 2 χρόνια,, τόλμησε να βαδίσει στους δρόμους που είχε 

χαράξει ο Γ. Τσαγκάρης και θέλησε να οργανώσει τα Β ΄Πολυδούρεια, στις 19 και 20 

Μαρτίου του 2010 και να τα καθιερώσει σε ετήσια βάση. Απευθυνθήκαμε στον 

δήμαρχο Καλαμάτας κ. Νίκα, στον πρόεδρο της ΦΑΡΙΣ κ. Ηλιόπουλο και τον 

καλλιτεχνικό διευθυντή του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κ, κ. Κολιόπουλο, για να μας βοηθήσουν  

ηθικά, υλικοτεχνικά και οικονομικά. Η ανταπόκριση ήταν άμεση  και μάλιστα ο 

δήμαρχος έκανε ένα ακόμη βήμα παραπέρα: προκήρυξε "βραβείο ποίησης Μαρία 

Πολυδούρη" πρωτοεμφανιζόμενου ποιητή/τριας, με χρηματικό έπαθλο (2000 ευρώ 

σήμερα), το οποίο δόθηκε για πρώτη φορά το 2011. Από το 2010, λοιπόν, 

οργανώνουμε κάθε χρόνο την άνοιξη τα Πολυδούρεια, τα οποία χάρη στις 

φιλολογικές  ευαισθησίες του δημάρχου, την οικονομική στήριξη του δήμου, την 

ενεργό συμμετοχή της ΦΑΡΙΣ και την άοκνη επιστημονική και φιλολογική επιμέλεια 

του Συνδέσμου μας, καθιερώθηκαν στην πόλη μας και ελπίζουμε ο θεσμός να 

μακροημερεύσει. "Το βραβείο ποίησης Μαρία Πολυδούρη" λαμπρύνει τα 

"Πολυδούρεια", και χρόνο  με το χρόνο αποκτά πανελλήνια εμβέλεια. 



4. Λογοτεχνικά απογεύματα. 

Δεν τολμήσαμε να συνεχίσουμε τα "Αλεξανδρινά απογεύματα. Δε θα μπορούσαμε 

άλλωστε να συναγωνιστούμε σε αίγλη και εύρος επιλογών το Γ. Τσαγκάρη. Έτσι 

επιλέξαμε να οργανώνουμε κάθε Χειμώνα τα "Λογοτεχνικά απογεύματα" 

προσαρμοσμένα στις δικές μας δυνατότητες. Επιλέγουμε ένα θεματικό πυρήνα, 

γύρω από τον οποίο γίνονται οι επιλογές μας. Τα πρώτα λογοτεχνικά απογεύματα 

του 2010,  είχαν κεντρικό θέμα "Ελληνίδες λογοτέχνισσες στο 2ο μισό του 20ου 

αιώνα". Πιστεύουμε ότι καταφέραμε να συγκεντρώσουμε και να παρουσιάσουμε 

στην πόλη τον ανθό της ελληνικής πεζογραφίας. Ρέα Γαλανάκη, Ευγενία Φακίνου, 

Μάρω Δούκα, Ιωάννα Καρυστιάνη, Ζυράννα Ζατέλη παρουσιάστηκαν και 

συνομίλησαν με το κοινό στην κατάμεστη κάθε φορά αίθουσα του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κ. Το 

2011 τα λογοτεχνικά απογεύματα ήταν αφιερωμένα στο αστυνομικό μυθιστόρημα 

με σημείο αιχμής τον Πέτρο Μάρκαρη. Το 2013 τα λογοτεχνικά απογεύματα 

ασχολήθηκαν με το νεοελληνικό θέατρο. Ο πανεπιστημιακός θεατρολόγος Βάλτερ 

Πούχνερ μας εισήγαγε στο νεοελληνικό θέατρο(ιστορία γνωρίσματα, μελλοντική 

εξέλιξη) και προχωρήσαμε σε κάποιες εναλλακτικές δράσεις. Οργανώσαμε θεατρική 

εξόρμηση και παρακολουθήσαμε τη "Φόνισσα" του Παπαδιαμάντη σε σκηνοθεσία 

του Στάθη Λιβαθηνού  με πρωταγωνίστρια την Μπέτυ Αρβανίτη. Επίσης  

προσκαλέσαμε τη θεατρική παράσταση "Το συναξάρι του Ανδρέα Κορδοπάτη", του 

Θανάση Βαλτινού, σε σκηνοθεσία του Αντώνη Αντωνίου. Η προσέλευση του κόσμου 

ήταν εντυπωσιακή και αυτή η ανταπόκριση μας δεσμεύει να επαναλάβουμε πολύ 

σύντομα ανάλογη εκδήλωση. 

5. Λαογραφικά διήμερα.  

Δίπλα σ' αυτές τις θεσμοθετημένες εκδηλώσεις, σχεδιάζουμε να καθιερώσουμε 

κάθε δύο χρόνια λαογραφικό διήμερο, με την ελπίδα  να μετεξελιχθεί σε 

λαογραφικό συνέδριο, για να ξαναγίνει η Καλαμάτα κέντρο της λαογραφικής 

επιστήμης και να τιμήσουμε έτσι τον πατέρα της λαογραφίας Ν. Πολίτη αλλά και 

τον αειθαλή έφηβο Μ. Μερακλή, ο οποίος περιποιεί τιμή για τη Μεσσηνία. Το 

πρώτο λαογραφικό μας διήμερο, το φθινόπωρο του 2012 ήταν αφιερωμένο στο 

παραμύθι και στην αφήγηση των παραμυθιών. Το φθινόπωρο του 2014 θα 

ακολουθήσει το δεύτερο λαογραφικό διήμερο σε συνεργασία με το Κέντρο 

Λαογραφικών ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών. 

6. Λέσχη ανάγνωσης. 

Το 2009 δημιουργήθηκε η "λέσχη ανάγνωσης του συνδέσμου". Συναντιόμαστε μια 

φορά το μήνα, και μελετάμε ένα λογοτέχνη, το ίδιο βιβλίο του οποίου έχουμε από 

πριν συμφωνήσει και διαβάσει. Συχνά τα συμπεράσματά μας και τις απόψεις μας 

τις δημοσιεύουμε στον τοπικό τύπο, υπό μορφή άρθρων-κριτικής. Αρχίσαμε με 

Μεσσήνιους συγγραφείς ,μέχρι το 2011. Από το 2012 μελετάμε το ν.ε. θέατρο. 



7. Εκδόσεις. 

Ένας άλλος τομέας στον οποίο δραστηριοποιηθήκαμε είναι ο εκδοτικός.                   

Τον Ιανουάριο του 2010 παρουσιάσαμε το συλλογικό τόμο " Νότια 

Πελπόννησος,1935-1950", στον οποίο φωτίζονται πολλές πτυχές της τοπικής 

ιστορίας, σε μια δύσκολη για τη χώρα περίοδο. Επιμελητής και συντονιστής της 

ύλης ήταν ο συνάδελφος Γιάννης Καρακατσιάνης, ο οποίος στον πρόλογο του 

βιβλίου τόνιζε πως "θα ήταν ένα χρήσιμο εργαλείο για τον ερευνητή της περιόδου ή 

το φοιτητή της ιστορίας του τόπου". Σήμερα γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η ¨Νότια 

Πελοπόννησος¨ έχει περάσει στην επιστημονική εργογραφία και βιβλιογραφία και 

πολύ συχνά ερευνητές αντλούν πληροφορίες από τη "Νότια Πελοπόννησο" και  

αναφέρονται βιβλιογραφικά. 

8.Ιστοσελίδα 

Ο Σύνδεσμος έχει δημιουργήσει ιστοσελίδα, της οποίας τη διεύθυνση βλέπετε στη 

διαφάνεια ή μπορείτε να τη βρείτε πληκτρολογώντας απλά "Σύνδεσμος Φιλολόγων 

Μεσσηνίας". Εκεί καταχωρούμε όλες μας τις εκδηλώσεις, με όλο το έντυπο υλικό 

και τις εισηγήσεις των ομιλητών. 

9. Στέγη.  

Κλείνοντας αυτή τη σύντομη, και ευχάριστη νομίζω, περιήγηση  στο πολιτιστικό μας 

παρελθόν, πρέπει να ευχαριστήσουμε θερμά, ακόμη μια φορά το συνάδελφο 

δήμαρχο κύριο Νίκα, ο οποίος μας έλυσε απλόχερα το πρόβλημα της στέγης. Μέχρι 

το 1998 ήμασταν πλάνητες, με τη σφραγίδα από σπίτι σε σπίτι. Το 1998 μας 

φιλοξένησε προσωρινά το Εσπερινό Λύκειο στο ιστορικό κτήριο Φαρών και Κρήτης. 

Όταν μεταφέρθηκε το σχολείο ξαναβρεθήκαμε στο δρόμο. Ευτυχώς ο δήμαρχος μας 

παραχώρησε χώρο στο ισόγειο του Πνευματικού  Κέντρου και του είμαστε 

ευγνώμονες .Αυτή η φιλόξενη στέγη διευκολύνει τη λειτουργία και τις δράσεις μας 

και αποδεικνύει ότι η φροντίδα της τοπικής αυτοδιοίκησης για τους πολιτιστικούς 

φορείς είναι ένας από τους καθοριστικούς παράγοντες για την πολιτιστική άνθιση 

της πόλης μας. 

Μαρία Τσαγκαράκη 


